11. SZÁMÚ TÁJÉKOZTATÓ
ÉRVÉNYES: 2022. MÁRCIUS 7. NAPJÁTÓL
1. A 2, a 3. és a 8. pontban ismertetett előírások valamennyi beteglátogatóra kiterjednek,
beleértve az egyházi személyeket is.
2. KÖTELEZŐ MASZKHASZNÁLAT
2.1. A belépéskor, illetve a Kórház területére történő tartózkodás teljes időtartama alatt a
betegek, a látogatók, valamint egyéb, nem az intézményben foglalkoztatott személyek számára
a magukkal hozott orrot és a szájat folyamatosan eltakaró orvosi, textil vagy más anyagól
készült maszk (továbbiakban: maszk) viselése kötelező. Ez alól kivételt képeznek a 6.
életévüket be nem töltött kiskorúak, valamint az értelmi vagy pszichoszociális
fogyatékossággal vagy autizmus spektrumzavarral élő személyek.
2.2. A Kórházban ápolt betegek az elhelyezésükre szolgáló kórteremben nem kötelesek
maszkot viselni.
3. A BETEGLÁTOGATÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
3.1. Egy beteghez naponta legfeljebb két látogató mehet be, személyenként maximum 30 perces
időtartamra, vagy egy látogató maximum 60 perces időtartamra,
3.2. A látogatás feltétele, hogy a látogató érvényes védettségi igazolvánnyal vagy védettségi
igazolvány hiányában a látogatást megelőző 48 órán belül elvégzett negatív eredményű SARSCoV-2 gyorsteszttel rendelkezzen, amelyet a belépéskor köteles bemutatni. A szabály alól az 5
év alatti gyerekek mentesülnek, akiknek az esetében nem szükséges a védettségi igazolvány
vagy gyorsteszt bemutatása.
3.4. A COVID-19 fertőzés miatt kezelt betegek - az orvosigazgató külön engedélyével, az Eütv.
11. § (3)-(6) bekezdésben a kapcsolattartás jogára vonatkozóan meghatározott esetek
kivételével - nem látogathatóak.
3.5. Ha a beteg állapota megengedi, az időjárás függvényében a szabadtéren történhet a
látogatás, ebben az esetben nincs korlátozva a látogatók száma. A szabadtéri látogatás előtt a
látogatók az osztályos nővért értesíteni kötelesek, illetve a betegnek az osztályra történő
visszaérkezését is jelezniük kell felé. A szabadtéri látogatás körülményeinek a megítélése a
kezelőorvos kompetenciája.
4. A BETEGCSOMAGOK ÁTVÉTELE 2022. március 7. napjától kezdődően
megszűntetésre került azon látogatók számára, akik rendelkeznek érvényes védettségi
igazolvánnyal vagy védettségi igazolvány hiányában a látogatást megelőző 48 órán belül
elvégzett negatív eredményű SARS- CoV-2 gyorsteszttel.
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5. AZ ELHUNYTAK SZEMÉLYES TÁRGYAINAK KIADÁSA a járvány előtti
időszakban bevezetett szabályok szerint, vagyis a betegellátó osztályokon történik.
6. SZAKAMBULANCIAI ÉS DIAGNOSZTIKAI ELLÁTÁSOK
A Kórház a szakambulanciai és a diagnosztikai ellátásokat az előjegyzések alapján
változatlanul végzi. A járóbeteg egységekre vonatkozó aktuális előjegyzési és rendelési
információk a Kórház honlapján olvashatóak.
Az e-recept felírások és a szakorvosi javaslatok az EESZT-ből hívhatók le. A korábban
kialakított rend szerint az e-recept felírások és a szakorvosi javaslatok kezdeményezésére a
betegeknek hétköznapokon 8.00 és 14.00 óra között telefonon van lehetőségük a
Belgyógyászati Szakambulancián a +36- 1-369- 4045 telefonszámon, illetve a Diabetológiai
Szakambulancián a +36-1-370-8688 telefonszámon. A korábban levett laboratóriumi minták
leleteiről a páciensek tájékoztatást kapnak, illetve telefonon a fentiek szerint tudnak érdeklődni.
A jelenleg érvényben lévő veszélyhelyzeti szabályokra figyelemmel a lejáró szakorvosi
javaslatok érvényességéről 2021. április 21. napján kiadott intézményi tájékoztató a Kórház
honlapján (www.karolyikorhaz.hu) olvasható.
7. EMELT SZINTŰ ELLÁTÁSOK SZERZŐDÉSES ÜGYINTÉZÉSE
A Krónikus Belgyógyászati Osztály emelt szintű egységét érintően az szerződéses
ügyintézéseket Oláh Enikő (telefonszáma: 06 - 20 -776-35-04) végzi, a volt Laboratórium
épületében. Ügyintézési idő: hétfőn és szerdán 10.00 és 16.00 óra, kedden és csütörtökön 10.00
és 19.00 óra között.
A Városi Kórházban az emelt szintű szerződéses ügyintézések az Ápolási Osztályt vezető
főnővérrel történő előzetes egyeztetés alapján a Könyvtár helyiségében történnek.
8. GÉPJÁRMŰVEL VALÓ TARTÓZKODÁS RENDJE
A korábban bevezetett szabályok szerint a Kórház területén kizárólag a kiadott engedéllyel
rendelkező gépkocsik, a mentők és szerződéses betegszállítók, illetve a kórházi szolgáltatásokat
végző gépjárművek parkolhatnak. Amennyiben magánszemély beteget hoznak be, a gépjármű
a kijelölt helyen legfeljebb a behajtást követő 15 percig tartózkodhat. A várakozás az
intézményi gépjárműforgalmat és a betegellátást nem zavarhatja.
9. VENDÉGÉTKEZÉS
A Kórház a külsős étkezéseket 2022. március 7. napjától kezdődően visszaállításra került.
Az ebédrendelések leadásáról szóló tájékoztatás a Kórház honlapján megtalálható
(www.karolyikorhaz.hu).
Budapest, 2022. március 7.
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